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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disampaikan mengenai 

pembelajaran kesenian buhun tutunggulan pada kegiatan ekstrakurikuler kesenian 

di SMA I’tihadul Ummat, peneliti menyimpulkan hasil dari temuan dan 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Faktor yang menyebabkan kesenian buhun tutunggulan ini dijadikan 

sebagai sebuah ekstrakurikuler 

       Alasan utama kesenian buhun tutunggulan ini dijadikan sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler, adalah karena besarnya kepedulian dari beberapa pihak yang 

sangat peduli terhadap kesenian ini, yaitu masyarakat dari desa Cikeusal 

khususnya Bapak Ipin yang bekerjasama dengan SMA I’tihadul Ummat. Kedua 

pihak tersebut sangat berperan penting akan terbentuknya ekstrakurikuler ini. 

Besarnya kepedulian masyarakat dan pihak SMA I’tihadul Ummat muncul karena 

kini telah terjadi gejala kepunahan pada kesenian tutunggulan yang berada di desa 

Cikeusal, yang disebabkan oleh tidak adanya regenerasi dari kesemian 

tutunggulan. Dengan adanya ekstrakurikuler ini, masyarakat dan pihak sekolah 

berharap akan ada sebuah cara untuk meregenerasikan kesenian tutunggulan yang 

berada di Cikeusal. Jadi dapat disimpulkan, faktor yang menyebabkan kesenian 

buhun tutunggulan ini dijadikan sebagai sebuah ekstrakurikuler, adalah dengan 

adanya kepedulian dari pihak masyarakat Desa Cikeusal serta kerja sama dengan 

pihak SMA I’tihadul Ummat, keberadaan kesenian tutunggulan mempunyai 

harapan untuk dapat dilestarikan kembali dengan cara dijadikan sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler kesenian, yang tentunya ekstrakurikuler ini akan terus diwariskan 

secara terus menerus kepada siswa yang menuntut ilmu di SMA I’tihadul Ummat, 

sehingga  kesulitan meregenerasikan kesenian tutunggulan dapat teratasi dengan 

pembelajaran ekstrakurikuler ini. 

2. Tahapan pembelajaran ekstrakurikuler tutunggulan 
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      Tahapan pembelajaran ekstrakurikuler tutunggulan dilakukan dengan 

menggunakan tiga tahapan, yakni tahapan awal, inti dan akhir. Ketiga tahapan 

tersebut berkesinambungan dalam setiap penyampaian materi. Tahapan awal 

dilakukan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat teoritis dan tehnik memainkan 

tutunggulan, tahapan awal juga digunakan oleh pengajar sebagai ajang 

pendekatan terhadap siswa agar kondisi pembelajaran lebih nyaman. Tahapan inti 

pada pembelajaran ekstrakurikuler tutunggulan, dimaksudkan untuk memberikan 

materi-materi yang dilakukan secara praktik seperti, cara memegang alu, gestur 

tubuh, dan pemberian materi pola tabuh yang dimainkan pada kesenian 

tutunggulan. Sedangkan tahapan inti pelaksanaanya untuk menilai hasil dari 

pembelajaran ekstrakurikuler. Tahapan pembelajaran yang dilakukan dalam 

pembelajaran tutunggulan, dimaksudkan agar pemberian materi pembelajaran 

ekstrakurikuler ini dapat berjalan dengan terstruktur, meskipun tidak ada 

pendataan secara dokumentasi, namun tahapan dari pembelajaran ekstrakurikuler 

tutunggulan dapat berlangsung dengan terstruktur. 

3. Evaluasi Pembelajaran  

      Kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran tutunggulan oleh para 

pengajar di SMA I’tihadul Ummat adalah dengan cara tes praktik yang dilakukan 

secara berkelompok, juga penilaian personal dari masing-masing siswa yang 

sebelumnya pengajar telah membuat patokan nilai berdasarkan tigas aspek yang 

telah dijabarkan pada bab 2 yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan selama pembelajaran ekstrakurikuler 

tutunggulan berlangsung dan juga pada akhir pembelajaran. Dengan evaluasi ini, 

pengajar berharap agar siswa dapat menguasai kesenian tutunggulan, sehingga 

dapat melestarikan kesenian tutunggulan dengan cara mengajarkannya kembali 

kepada generasi selanjutnya.  

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Implikasi dari kesenian tutunggulan ini sebagai sebuah kegiatan 

ekstrakurikuler, bermakna sebagai sebuah cara untuk melestrarikan kesenian 

tutunggulann yang kini keberadaannya hampir punah. Bagi siswa sendiri dampak 
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dari pembelajaran kesenian tutunggulan berguna untuk merangsang pola pikir 

anak serta agar siswa memiliki rasa peduli terhadap kesenian-kesenian yang 

berasal dari daerah sendiri, sehingga kesenian tersebut dapat terus lestari. 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dalam penelitian ini, maka penulis 

mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pengajar 

Pembelajaran kesenian tutunggulan pada ektrakurikuler kesenian ini sudah cukup 

berhasil, namun alangkah lebih baiknya pengajar lebih memperhatikan terhadap 

konsep pemberian materi dan evaluasi pada pembelajaran, hal tersebut 

dimaksudkan agar pembelajaran lebih sistematis secara tertulis dan dapat di 

dokumentasikan. Pengajar kesenian tutunggulan disarankan untuk memperkaya 

tehnik menabuh dan memberikan variasi-variasi lagu baru agar siswa menjadi 

termotivasi untuk memainkan kesenian tutunggulan, sehingga siswa menjadi 

kreatif dan bersemangat memainkan kesenian tutunggulan.  

2. Siswa 

Siswa yang mengikuti kegiatan kesenian tutunggulan pada ekstrakurikuler 

kesenian di SMA I’tihadul ummat, harus berdisiplin pada setiap pembelajaran 

tutunggulan. Siswa pun harus lebih berkonsentrasi pada setiap pemberian materi 

yang diberikan pengajar. Pembelajaran kesenian tutunggulan yang bertujuan agar 

kesenian ini dapat dilestarikan keberadaanya, peneliti harap siswa yang mengikuti 

kesenian tutunggulan dapat terus memberikan kontribusi untuk  melestarikan 

kesenian ini.  

3. Sekolah 

Pembelajaran kesenian tutunggulan pada kegiatan ekstrakurikuler kesenian di 

SMA I’tihadul ummat, tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan pada 

pembelajarannya. Kelebihan dari pembelajaran tersebut hendaknya terus 

dikembangkan dan digunakan pada proses selanjutnya sehingga pembelajaran 

kesenian tutunggulan ini dapat menjadi contoh terhadap sekolah lain. Sedangkan 

kekurangannya diharapkan mendapat solusi untuk memperbaiki ke arah yang 

lebih baik lagi. 

4. Masyarakat 
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Antusias masyarakat desa Cikeusal sangatlah tinggi terhadap kesenian-

kesenian buhun yang berasal dari desa Cikeusal, makadari itu peneliti hanya 

berharap  agar masyarakat tidak pernah berhenti untuk selalu menjaga dan 

mencintai terhadap keberdayaan kesenian-kesenian buhun yang berasal dari desa 

Cikeusal, sehingga keberadaan kesenian-kesenian buhun tutunggulan dapat terus 

berkembang dan keberadaanya tidak punah. 

5. Dinas Budaya dan Pariwisata 

Kesenian tutunggulan yang merupakan warisan budaya yang berasal dari 

Kabupaten Tasikmalaya diharapkan agar keberadaan kesenian buhun tutunggulan 

ini disorot  juga dilegalkan sebagai kesenian asli yang berasal dari desa Cikeusal 

mengingat kesenian tutunggulan yang kebanyakan besar masyarakat daerah 

Priangan Timur mengakui memiliki kesenian tutunggulan juga di daerahnya. Dan 

juga dinas pun diharapkan ikut serta menjaga dan melestarikan budaya lokal ini, 

Juga ikut serta dalam memajukan kebudayaan daerahnya seperti kesenian-

kesenian buhun khususnya tutunggulan yang mengandung nilai positif agar dapat 

mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. 

 

 

 

 


